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الفارسي ميارس هوايته في اطالق الطائرات الورقية عبدالرحمن الفارسي مكرما عمدة مدينة برك الفرنسية

عبدالرحمن الفارسي اثناء اللقاء

رجل األعمال وهاوي الطائرات الورقية بدأ بدعم الشباب منذ عام 1985 بمنطقة السرة

الفارسي: السياسة بحر عميق اليقدر على الغوص فيه.. إال الماهرون

طف���ل، لكن على العكس فالطائرات الورقية أصبحت اآلن جتارتها 
في العالم أكثر من مليار ونصف املليار دوالر في الس���نة، فهناك 
الطائرات احلركية الورقية التي تستخدم عن طريق السحب على املاء 
او الثلج وهي قليلة هنا ولكن نحن هلل احلمد دخلنا في موسوعة 
غينيس بعلم الكويت وسندخل ونحطم رقما آخر بطائرة أخرى لها 
عالقة بالبيئة وهي في طور التنفيذ وهي من البيئة البحرية على 
شكل »خلمة« مع استخدام األلوان بها األخضر واألحمر واالبيض 

واالسود والتي ترمز الى علم الكويت.

مواقف طريفة

أبو فارس نريد أن تذكر لنا املواقف الطريفة للطائرات الورقية التي 
صادفتك؟

في احدى املرات ُسئلت من قبل صحافي بعد ان شاهد الطائرة 
وقال كيف قمتم بسحب الطائرة من نيوزيلندا الى الكويت ومساحتها 
1000 متر، ضحكت.. وقلت له حينما تهبط يتم طيها ووضعها في 

صندوق وكان يعتقد انها ثابتة الشكل.
وايضا ذات مرة سألني في معرض بالساملية احد االشخاص بعد 
ان شاهدها من اخلارج والداخل وقال اين الكابنت واين يجلس، وايضا 
احد االشخاص في احد املعارض شاهد صورة احلبال الرابطة بني 
االجنحة العلوية والس���فلية وقال »هاخليمة بو جم عمود« وقلنا 
له ما تش���اهده هو 400 حبل تقريبا داخل جسم الطائرة وليست 

اعمدة.
على ماذا يعتمد التاجر الناجح من وجهة نظرك؟

الشيء املطلوب من ك����ل انس����ان يريد ان يكون ناجحا، األم���انة 
في العمل، وايضا التطوير وان جتعلها تصبح اكبر واكبر وكل عمل 

صغير باالجتهاد واملثابرة يتطور ويكبر والتوفيق من اهلل.
ما الشيء الذي ال يعرفه الناس عن عبدالرحمن شيخان الفارسي؟

ان���ني ف���ي م�جال ال���تطوع وخ����دمة ال��ك����ويت ع����ود ص��غير 
من حزمة احبت ومازالت حتب الكويت وتخدم الكويت مثل الذين 
تطوعوا بآالف الروبيات سنة 1911 لتقام مدرسة املباركية وغيرهم 

الكثير وهناك من قدموا ارواحهم للكويت فأين نحن منهم؟

احلصول على امر ما عن طريق ثغرة في القانون ما يجعل احلكومة 
تش���رع قوانني جديدة لتغطية هذه الثغرة وهذا ما زاد التعقيد في 
الروتني ففي الس���ابق على س���بيل املثال اذا كن���ت تريد ملحقا في 
الس���تينيات تذهب الى البلدية وانت جالس حتصل عليه بينما في 
الوقت احلالي يتطلب األمر مدة زمنية ليس���ت س���هلة وذلك لسوء 

استخدام الناس للقوانني.

نشاط الطائرات

لننتقل إلى نش��اط الطائرات الذي كثيرا ما متت تغطيته عبر وسائل 
االعالم؟

اإلنسان اسير ما يهوى، وهناك العديد من الهوايات لدى الشباب من 
التصوير والغوص 
والسيارات وغيرها. 
الطائرات  وهواي���ة 
ه���ي هواي���ة جتمع 
الهاوي والناس  بني 
الطائرات  خصوصا 
التي جتعل  الكبيرة 
الناس تأتي لك على 
الكثير من  خ���الف 
الهوايات الشخصية 
الطائرات  وهواي���ة 
الورقية عموما هي 
شغل الوقت وطريقة 
التعامل م���ع الهواء 
وليست سهلة وكثيرة 
التعقي���د وال يعلم 
الناس  الكثير م���ن 
صعوبتها معتقدا انها 
البسيطة  كالطائرة 
التي اش���تراها وهو 

اصحاب الفكرة.
حدثنا عن دور والدك شيخان الفارسي؟

وال���دي تخرج في البحرين في ع���ام 1940 وكان والدي حريصا 
على أبنائه ويعتمد على اهلل في كل شيء في احلياة. وكل أب يريد 
ان يك���ون ابناؤه أفضل الناس فهو يتابعن���ا ويدعمنا ويراقبنا ألن 

هذا هو دور األب.
مب��ا ان حديثنا حول التجارة فلماذا خرج التجار لالس��تثمار خارج 

الكويت؟
رقعة الكويت صغيرة بحكم خط التنظيم الذي صار في عهد الشيخ 
املرحوم عبداهلل السالم وعالوة على أن املناطق واملنشآت النفطية 
تستحوذ على مساحة كبيرة وهذا األمر جعل احلصول على أرض إلقامة 

مش���روع ف���ي غاية 
باإلضافة  الصعوبة 
الى الروتني للحصول 
عليها، فهناك اشياء 
جتب���رك عل���ى عدم 
املغامرة باستثمارك 
الروتني يجعل  وهذا 
املس���تثمر يبتع���د، 
وتوفي���ر االرض من 
اه���م عوام���ل اقامة 
املشاريع وهذا ما سهل 
قيامه���ا في كثير من 

دول اخلليج.
م��ا املش��اكل التي 

تواجهك في العمل؟
ال توجد مش���اكل 
ولكن األمور أصبحت 
أكثر تعقي���دا بدليل 
بع���ض  تالع���ب 
األشخاص في عمليات 

نعلم أنك من بيئة سياس��ية فلم��اذا ابتعدت عن هذا العالم؟ وما رأيك 
بالوضع السياسي احلالي؟

نعم بدر شقيقي كان عضوا في مجلس األمة وأحمد كان من أعضاء 
املجلس البلدي ولكن السياس���ة بحر عميق اليقدر الغوص فيه اال 
املاهرون، ومثال على ذلك ان تكون في عالم التجارة وان يكون لديك 
منافس او عدة منافسني ولكن ستجد هذا املنافس ومن معه قلة ولكن 
في السياس���ة يختلف الوضع اما ان يكون ناس معك او ضدك وهذا 
ما يوجب على الش���خص الذي يتجه لها ان تكون لديه القدرة على 
حتملها وذلك على العكس من التجارة، فالتجارة انت »ملك نفسك« 
اما في السياسة انت ملك للناس وارضاء الناس غاية ال تدرك ومن 
هذا املنطلق اقول ان العمل كبير جدا ومرهق وهذه اسباب ابتعادي 

عن السياسة »واهلل  يعينهم«.
ولألسف ولسوء استخدام بعض اجلهات االعالمية لإلعالم تهبط 
الهمم وحينما تدقق على ما يكتب أو يشاهد جتده شيئا ال يستحق 
ان يت���م تصعيده. ففي عالم اإلعالم يعتبر اخلبر صحيحا إذا وصل 

إلى نسبة 50% من الصحة وهذا الشيء يرهق السياسيني.

قانون ودستور

ولكن جند بعض االعضاء يتجهون ايضا الى التجارة؟
نح���ن اآلن في دولة يحكمها قانون ودس���تور واملتهم بريء إلى 
أن تثبت ادانته، فبالنهاية ال يوجد عضو مجلس أمة ميتلك ش���ركة 
باس���مه ويقال ان البعض يسجل اسم الشركة باسم الغير هذا كالم 
غير منطقي إذا لم يوجد اثبات وان وجدت من ش���خص أو اثنني فال 
يعني ذلك ان اجلميع ليسوا امناء او انهم يعملون في التجارة وفي 
العال���م كله ال ميكن أن جتد املدينة الفاضلة ولدي تش���بيه على ما 
نتحدث عنه فإن كنت ترتدي ثوبا ناصع البياض ووقعت عليه نقطة 
حبر فس���يكون احلديث عن هذه النقطة ويترك كل ما هو جميل في 
هذا الثوب. وأمتنى هنا ان تك���ون األحاديث عن ايجابيات املجتمع 

وان توازي ما يكتب عن السلبيات.
أنت من األشخاص الذين عاصروا اجليلني فكيف ترى أوجه االختالف 

بينهما من الناحية االقتصادية واملالية.. حدثنا عنهما؟
بداية وبالنظر الى الوسائل احلديثة والتقدم التكنولوجي والنظام 
املالي املتطور جند هناك اختالفا كبيرا عن السابق فاآلن عن طريق 
النت تستطيع اإلقدام على أي مشروع والعمل به ومعرفة السيولة 
الالزمة للمش���روع وايضا االطالع على كل ما يلزم لتطوير نفسك 
إلجناح مشروعك وهذا لم يكن متوافرا للجيل السابق، باإلضافة الى 

ان نظام االقراض السابق يختلف عن النظام احلالي.
وفي هذا الس���ياق أحب ان اقول ان شباب الكويت »ماكو« مثلهم 
بالوجود، وقارن بينهم وبني شباب املجتمعات املقاربة لنا، فلن جتد 
احلماس املوجود بش���بابنا هذه األيام، الذين يتوجهون الى األعمال 
التطوعية واألعمال التجارية واخليرية وال تستطيع ان حتصيهم.

مشوار األلف ميل

عرفت عائلة ش��يخان الفارسي بدعم الشباب فحدثنا عن هذا السبب 
في الدعم؟

كانت البداية مع الوالد عام 1985 مبنطقة الس���رة، وألن مشوار 
األلف ميل يبدأ بخطوة فكانت اخلطوة األولى عن طريق املساعدات 
النقدية ومشاريع بسيطة احصل على األموال الالزمة لها من والدي 
ووالدتي وأشقائي ومن ثم تطورت الى ان وصلت على سبيل املثال 
الى إقامة مختبر ومكتبة وصيانة مدارس أو مشاريع في اجلامعات، 
ومن هنا كان التواصل بيني وبني الشباب بجميع املراحل التعليمية 
وهذا ما جعل الشباب يأتون لي ويطرحون األفكار واملشاريع ونتبناها 
ونطورها ونقدم عليها ولكن الشيء احملزن انتهاء بعض املشاريع 
عند فترة معينة وس���بب انتهاء هذه املش���اريع هو تخرج الطالب 
القائم���ني عليها، وكنت أمتنى ان يس���تمر بدخ���ول الطالب اجلدد، 
وأتذكر أحد األمثلة هي مجلة وجنحت بشكل جميل لكن بعد تخرج 
الطالب توقفت ولم يكملها من دخلوا بعدهم واخللل هو انهم ليسوا 

هاني الظفيري
رجل كرس حياته لدعم الشباب الكويتي 
ووفر لهم س�بل قضاء اوقاته�م بهواية اطالق 
الطائرات الورقية التي حتدثت عنها وس�ائل 
اإلعالم األوروبية والعربية خصوصا بعد دخول 
الكويت موس�وعة »غينس« لألرقام القياس�ية 
بأكبر طائرة رس�م عليها علم الكويت فكل منا 
يعرف رجل األعمال السيد عبدالرحمن شيخان 
الفارس�ي الذي التقته »األنباء« في حوار تطرق 
فيه إلى عدة نقاط منها السياسية واالقتصادية 
والعائلية، ومن ضمن النق�اط املهمة في هذا 
احلوار طرق التعلي�م ودعمه لها باإلضافة إلى 
االفصاح عن حياته الشخصية التي أثرى بها هذا 
اللقاء الذي اصبح خيوطا كنس�يج العنكبوت.. 

فإليكم نص احلوار:

والدي تخرج في البحرين عام 1940 وأراد أن نكون أفضل األبناء

صغر مس�احة الكويت الس�بب في اس�تثمار التاجر بالخارج

عل�ى  الحص�ول  عملي�ة  ف�ي  األش�خاص  بع�ض  تالع�ب 
مبتغاه�م أه�م المش�اكل ف�ي الكوي�ت الت�ي تواج�ه التاج�ر
التاجر عندنا يحت�اج ألمرين.. األمانة والتطوي�ر وحب العمل

عال�م المطاب�خ عال�م غري�ب كالبح�ر مده�ش وعجيب

تج�ارة الطائ�رات الورقي�ة تخط�ت المليار ونص�ف المليار 
ودخلن�ا بعلم الكويت موس�وعة »غينيس« والدلي�ل االقبال عليها

علم الكويت الذي دخل في موسوعة غينيس من خالل مسابقات الطائرات الورقية

لقطات من الحوار
كل الشكر

لرجل األعمال عبدالرحمن شيخان الفارسي صاحب 
القلب الطيب الذي أحب الكويت وحتدث معنا بكل شفافية 

ناصحا باالهتمام بالشباب ألنهم عمال املستقبل.

ماذا تعني لك؟
في سؤالنا عن زوجته قال أم فارس تعني لي الكثير 

الكثير الكثير.

وجهة نظر
نحتاج م���ن اإلعالم ايضاح االيجابي���ات وما يقدمه 
البعض من جهود لرفعة علم الكويت في احملافل الدولية 

واالبتعاد عما هو سلبي.

عالم غريب
عالم املطابخ هو عالم غريب وجتده من اخلارج سهال بينما 
هو عالم كعالم البحر ومدهش وعجيب، فكل منا جلأ الى شيء، 

فاخترت انا هذا العالم وعرفت به وأصبح تخصصي.

)سعود سالم(عبدالرحمن الفارسي متحدثا للزميل هاني الظفيري


